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Jaren geleden deelde ik, als begin-
nend geoloog, een kantoorkamer
met een senior collega. Of beter, 
hij deelde de kamer met mij. Drie-
kwart van de beschikbare ruimte
werd door hem in beslag genomen,
terwijl ik bescheiden in een klein
hoekje wat seismische secties zat
te vouwen. 
Geleidelijk aan begreep ik toch wat
hij aan het doen was. Zijn opper-
baas was geïnteresseerd geraakt in
een stuk offshore van een ver land
en hij moest aantonen dat daar veel
olie zou kunnen zitten. Er was
helaas niets bekend van dat gebied,
behalve een zeedieptekaart en een
magnetische survey. Hij had met
behulp van de magnetics een diepte
van het basement kunnen bereke-
nen en probeerde met regionale
isopach kaarten, megatectonische
trends èn zijn ruime voorstellings-
vermogen een geologisch verhaal
op te bouwen. Maar er was een 
probleem. Als hij, beginnend op
basementdiepte, de geëxtrapoleer-
de diktes van de verscheidene 
formaties op elkaar stapelde, kwam
hij altijd vele honderden meters
onder de zeebodem uit. Hoe hij ook
kronkelde, zuchtte en zweette, de
boel kwam niet bij elkaar. Tenslotte
tekende hij toch maar een stratigra-
fische kolom en benoemde het 
ontbrekende gedeelte tot ‘Future
Deposits’.
Deze gebeurtenis schoot me te bin-
nen toen we als bestuur een paar
uurtjes hadden gereflecteerd over
het wel, het wee en de toekomst
van het Genootschap. Als je begint
bij de oprichting, de doelstellingen,
de tijden van glorie – volle zalen,
druk bezochte jaarvergaderingen,
fameuze excursies en een veel
gelezen en geciteerd ‘Geologie en
Mijnbouw’ – en je werkt dit door
naar het heden, dan klopt er iets
niet. Al dat verleden leek te wijzen
naar een goede toekomst, met meer
van hetzelfde. Meer studenten,

meer geologen, meer leden, meer
belangstelling. Maar ergens stokte
het. De geschiedenis van het
Genootschap haalt het heden niet,
onze extrapolaties vanuit het verle-
den kloppen niet, we komen tekort.
Waar zijn de Future Deposits?
De jaarvergaderingen worden nau-
welijks bezocht; de Genootschaps-
raadbijeenkomsten, in frequentie al
verminderd, dreigen een farce te
worden en op excursies wordt nau-
welijks ingeschreven. De Kringen
hebben vrijwel afgehaakt en voelen
zich geheel onafhankelijk van het
Genootschap. Studenten tonen wei-
nig of geen belangstelling en het
KNGMG veroudert en schrompelt
ineen. Gedurende de laatste tien
jaar is het ledenbestand bijna
gehalveerd.
Hierover klagen is zinloos. “Wij
hebben op de fluit gespeeld, maar
gij hebt niet gedanst” is een ver-
drietige, maar toepasselijke bijbel-
tekst. Maar spelen we misschien de
verkeerde muziek? Proberen we de
Weense wals te brengen in een
gezelschap dat om hiphop vraagt,
glaasjes prik als men bier verlangt,
Engelse drop in plaats van extacy?
Dit zijn serieuze vragen, waar we
graag uw antwoord op zouden wil-
len horen. Als ú tenminste een ant-
woord heeft.
Inmiddels gaan we verder, want
begrijp me goed, het bestuur laat
het koppie niet hangen. We zijn
vastberaden om tenminste tot de
honderdste verjaardag van het
Genootschap (2012) alles te doen
wat in ons vermogen ligt om het
KNGMG niet alleen in stand te hou-
den, maar ook te moderniseren en
te verbeteren. Kortom, om de Future
Deposits op te vullen en zo weer bij
de tijd te komen.

Peter de Ruiter

.van de voorzitter .nac9

Future Deposits

.www.kngmg.nl

Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc.

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is: 

Zagwijn

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de
KNGMG-website regelmatig te bezoeken.

Het negende Nederlands Aardwe-
tenschappelijk Congres zit er op.
De locatie van samenscholing was
weer de Koningshof, het schitte-
rende hotel- en congrescentrum
te Veldhoven (NB). Het mooie
weer deed een beetje pijn, want
daar viel niet echt van te genieten
daarbinnen, maar was wel een
zegen voor de rokers, die – als
waren het leprozen – naar buiten
moesten om hun verslaving te 
verzorgen, en dus lekker in de zon
konden staan.

Om maar bij het begin te begin-
nen: de organisatie was voortref-
felijk en de opkomst was groot
namelijk  zo’n 300+ mensen, (ge -
middelde leeftijd 35?), waarvan
een kwart van het vrouwelijk ge -
slacht; de mannelijke dominantie
in de aardwetenschappen is ken-
nelijk aan het verdwijnen. Er wa -
ren 200 universitairen, waarvan
de meerderheid (125) uit Utrecht
kwam en de rest gelijkelijk ver-
deeld was over VU en TUD, een
beduidend minder eenzijdige ver-
deling dan twee jaar geleden toen
Utrecht volledig overheerste.
In twee volle dagen waren er acht
plenaire sessies, 60 parallelses-
sies, één publiek debat – waarover

later meer – en 219 posters, een
zeer belangrijk, zo niet het belang-
rijkste, onderdeel van het congres.
De tekstgedeeltes van de posters
werden bij de registratie uitgereikt
in de vorm van een, in ballpoint en
laserpointer verstopte, USB-stick.
Dat leek leuker dan het was, want
niet iedereen heeft een laptop bij
zich om dit ter plekke te gebruiken
en een eenvoudig drukwerkje zou
wel zo handig geweest zijn. Van 
de posters was, verrassenderwijs,
bijna 40% gericht op het thema
ISES/Solid Earth, gevolgd door 
Klimaat als zwakke tweede. 

Er was in het programma 4 uur uit-
getrokken voor posterbezoek, dus
1 minuut per poster, als je ze alle-
maal wilde zien (quod non). De
voorgeschreven maat van de poster
en de afstand van de bezoeker tot
het geschrevene, dicteert een let-
tergrootte die een zeer compacte
schrijfstijl noodzakelijk maakt en
voor de bezoekers was het niet
gemakkelijk om een zinnige selec-
tie te maken uit de merendeels
zeer specialistische onderwerpen. 
De isotopen waren dominant aan-
wezig en ook de palynologie werd
veel gebruikt en dat leidde soms
tot een soort ‘forensisch’ onder -

18-19 maart 2008 – Een impressie
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– advertentie –

zoek, zoals bijvoorbeeld de ana -
lyse van een paar kilo mammoet
‘dung’. De half verteerde resten
van de laatste maaltijd van het
dier kwamen, direct na zijn ver-
scheiden, in de goed conserveren-
de Siberische diepvries terecht 
en konden nu nog tot de laatste
stuif meelkorrels en C14-atomen
onderzocht worden. De analyse
resulteerde in interessante con-
clusies over tijdperk, klimaatzone,
seizoen, vegetatie en de daaruit
voortvloeiende nooddruft waaraan
de stakker tenslotte overleed.
De lezingen waren, uiteraard, van
uiteenlopende kwaliteit, variërend
van kakelhelder tot moeizaam ge -
mompel, maar gemiddeld was het
van behoorlijk niveau. Wat ik miste
waren een paar echte meestam-
pers, of serieus controversiële on -
derwerpen, spectaculaire ontdek-
kingen en speculatieve ideeën, die
de toehoorders het puntje van hun
stoel deden zoeken en dan liefst
met bittere, emotionele discussies
naderhand. Het was merendeels
wel een beetje braaf en vlak.

Tenslotte de KNGMG-bijdrage:
Het Grote Koolstofdebat. De sim-
pele, deskundig uitgevoerde for-
mule bestond uit het projecteren
van drie stellingen, elk verdedigd
door een welsprekend proponent,
daarna bediscussieerd door een
goed responderende zaal en ten-
slotte beoordeeld door een ja/nee
stemming. De stellingen gingen
over biomassa, CO2-opslag en de
noodzaak van verder onderzoek en
bij die laatste viel mij iets merk-
waardigs op. Ik had deze stelling
al een paar weken tevoren gelezen
en toen luidde die:

“Zelfs als straks zou blijken dat
het broeikas effect slechts ten
dele door menselijk handelen
wordt veroorzaakt, blijft het be -
langrijk om de onbekende lange-
termijneffecten van CO2 te onder-
zoeken.”

Maar zie, op het scherm verscheen:

“De aantoonbaar grote bijdrage
van de mens aan het huidige

broeikaseffect laat onverlet dat 
er ook veel onderzoek nodig is
naar de effecten van CO2 op 
geologische tijdschaal.”

Kennelijk was er nog even onder-
handeld over de formulering van
deze stelling en het dogma van de
antropogene klimaatsverandering
had gewonnen. Er was geen ruim-
te gelaten voor hen die twijfelen,
er nog eens over willen nadenken,
alternatieven zien, of een ander
tijdsframe hanteren. Deze weife-
laars, ook wel ‘sceptici’ genoemd,
zijn ketters. Hun wordt het woord
niet gegund, want “die vergissing

22 mei 2008, Landgoed ‘De Horst’, Driebergen

NHV-symposium: Grondwater de Bron

De Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) houdt op 22 mei 2008
een symposium over onderzoek naar grondwater ‘The state-of-the-art
and beyond’. Het symposium wordt gehouden op landgoed “De Horst”
in Driebergen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
• Methodieken Zoektocht naar grondwater – Koos Groen; Acacia Water
• Wat heeft de Praktijk in Nederland aan Toegepast (Geohydrologisch)

Onderzoek – Gualbert Oude Essink; Deltares
• Grondwaterstandmonitoring en interpretatie van waarnemingen –

Kees Maas; Kiwa WR, TU Delft
• Welke methoden gebruiken we het meest in Nederland? – (Arjen Kok;

Vitens
• Succesvol en bewezen gebruik van radiesthesie-geopathie in Neder-

land en het buitenland – (Stef Freriks; H.S. Freriks)
• Identificatie van aquifers – Wolfram Felfer; Fugro Austria GmbH
• Paneldiscussie tussen de sprekers aan het einde van de middag. 

Nadere informatie en aanmelding via www.nhv.nu.

willen we niet horen”. De stelling
werd overigens wel met algemene
stemmen aangenomen, want wie
kan er nou tegen onderzoek zijn?
Wel deed het me goed dat het
KNGMG veel nauwer betrokken
was bij het congres dan bij NAC8.
Ik hoop dat deze betrokkenheid
zal blijven en misschien wel zal
groeien, want het is een goed
congres, vooral voor de jonge
wetenschappers. En daar moeten
we het uiteindelijk van hebben.

Peter de Ruiter

Amsterdamse waterleidingduinen.
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.historisch

De zoektocht naar de ‘missing link’

Eugène Dubois en zijn 
Pithecanthropus erectus
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de Nederlander Eugène Dubois geboren werd. Dubois was de eerste weten-

schapper die doelbewust in het veld – en niet in het laboratorium – op zoek is gegaan naar bewijzen voor de

evolutie van de mens. Op Java vond hij in 1891 en 1892 zijn drie beroemde fossielen: het schedeldak, het

dijbeen en de kies. Volgens hem afkomstig van één individu: een rechtop lopende aapmens. Dubois was ervan

overtuigd dat hij het onweerlegbare bewijs geleverd had van de evolutionaire oorsprong van de mens. Hij

noemde de aapmens Pithecantropus erectus, of de Javamens.

De veranda van Dubois’ huis op Java, bezaaid met fossielen.
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De negentiende eeuw, met name de twee-
de helft, was voor de paleo-antropologie
een buitengewoon interessante periode. 
De Schot Robert Chambers publiceerde in
1844 (anoniem, om de zakelijke belangen
van zijn uitgeverij veilig te stellen) zijn
boek ‘Vestiges of the Natural History of
Creation’, waarin hij zijn ideeën over evolu-
tie naar voren bracht. ‘On the Origin of
Species’ kwam vijftien jaar later (1859)
uit. Darwin liet zich daarin niet uit over de
oorsprong en ontwikkeling van de mens.
Hij beperkte zich tot de uitspraak: “Light
will be thrown on the origin of man and his
history”. In 1871, in zijn ‘Descent of
Man’, was hij wel duidelijk: de mens was
door een geleidelijk proces van veranderin-
gen ontstaan uit aapachtige voorouders.
Evolutie als verklaring voor de ontwikkeling
van diersoorten was in deze tijd niet meer
controversieel. Het idee dat de mens ook
deel uitmaakte van dit proces was dat wel.
Alfred Russell Wallace (mede-opsteller van
de evolutietheorie) maakte een uitzonde-
ring voor de mens op grond van zijn gees-
telijke vermogens. Charles Lyell deed het-
zelfde, maar dan op religieuze gronden.
Thomas Henry Huxley en Ernst Haeckel in
Duitsland waren wel fervente aanhangers
van Darwins evolutietheorie en maakten
geen onderscheid tussen mens en dier.

Medische studie
Midden in deze discussie werd, op 28
januari 1858, Eugène Dubois geboren in
het Zuid-Limburgse Eijsden. Hij was als
kind al geïnteresseerd in fossielen,
bezocht de HBS in Roermond en volgde
de vaak verhitte discussies over evolutie
met belangstelling. Tegen zijn vaders
wens in – die had zijn zoon graag de 
apotheek zien overnemen – ging Dubois
medicijnen studeren aan de Universiteit
van Amsterdam. Daar kreeg hij les van
beroemde wetenschappers als de natuur-
kundige J.D. van der Waals, de scheikun-
dige J.H. van ’t Hoff en de plantkundige
H. de Vries. Hij bleek een begaafde stu-
dent te zijn met een glanzende weten-
schappelijke carrière voor de boeg. Ambi-
tie om zich als praktiserend arts te vesti-
gen had Dubois niet. Hij werd in de laat-
ste jaren van zijn studie assistent bij het
ontleedkundig laboratorium. Twee jaar na
zijn afstuderen, in 1886, werd hij
benoemd tot lector in de anatomie aan de
Universiteit van Amsterdam.

Neanderthal
Tegelijk met de ideeën over evolutie kwam
er een voorzichtige discussie op gang over
de ouderdom van de mens. Dat de aarde

een zeer lange geschiedenis kende en dat
er diersoorten bestaan hadden die uitge-
storven zijn, was een algemeen aanvaard
uitgangspunt. De mens zou echter nog
maar enkele duizenden jaren bestaan.
Vondsten van stenen werktuigen samen
met botten van uitgestorven dieren in een
grot in Zuid-Engeland, vondsten van fos-
siele menselijke beenderen in Frankrijk en
België, en prehistorische woonplaatsen en
afvalhopen zetten daar vraagtekens bij.
Tegen het eind van de negentiende eeuw
waren tientallen vindplaatsen bekend van
fossiele mensenresten. Een van de meer
bekende was de vondst in 1856 van een
fossiel schedeldak, twee dijbeenderen en
wat skeletfragmenten in een grot in het
Neanderthal bij Düsseldorf. Ondanks
enkele primitieve kenmerken van de
schedel – onder andere de vooruitsteken-
de wenkbrauwbogen – was een groot deel
van de wetenschappers ervan overtuigd
dat het hier om een mens ging die te ver-
gelijken was met de Aboriginals: primi-
tief, maar absoluut menselijk. Anderen
meenden dat het om een sterk misvorm-
de schedel ging die niets aan de evolutie-
discussie kon toevoegen. Ernst Haeckel,
sterk overtuigd van de evolutie van de
mens, negeerde het bestaan van de
Neanderthaler zelfs in eerste instantie en
gaf hem geen plaats in zijn stamboom
van de mens. 

Sumatra
Fossiele menselijk resten leverenden in
die tijd dus geen wezenlijke bijdrage aan
de discussie over de evolutie van de
mens. Die strijd werd in het laboratorium
uitgevochten met onderzoek naar vergelij-
kende anatomie en embryologie. Het
besluit van Dubois om daadwerkelijk te
gaan zoeken naar de ontbrekende schakel
tussen aap en mens was uitzonderlijk.
Zijn besluit was echter niet alleen ingege-
ven door de brandende wens om de evo-
lutie van de mens te bewijzen. De anato-
mie, zijn vak in Amsterdam, had niet zijn
werkelijke voorkeur en hij had problemen
met zijn hoogleraar, Max Fürbringer. 
De grootste kans om de missing link te
vinden dacht Dubois (een suggestie 
van Darwin), zou in de tropen zijn. Daar 
leefden nog mensapen, met in Afrika 
de chimpansee en de gorilla, in Zuidoost-
Azië de orang-oetang en de gibbon als
mogelijk meest-naaste familieleden van
de mens. Als Nederlander had hij weinig
mogelijkheden in Afrika, maar in het
toenmalig Nederlands-Indië wel. Dubois
tekende voor zeven jaar bij het KNIL
(Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger)

als officier van gezondheid. Zijn eerste
standplaats was Sumatra, eerst Padang
aan de kust, later Pajakombo (Payakum-
buh) meer landinwaarts. Zijn vrouw en
kind gingen met hem mee.

Trinil, Java
In Padang had hij het veel te druk in het
hospitaal. De post in Pajakombo gaf hem
wel voldoende tijd om de grotten in dit
karstgebied te onderzoeken. Hij vond veel
botten, maar die waren van dieren die
nog niet uitgestorven en dus te jong
waren. Dubois realiseerde zich dat hij
hier de missende schakel niet zou vin-
den. Hij schreef toen een artikel voor het
Natuurkundig tijdschrift waarin hij eerst
het belang van goed paleontologisch
onderzoek in Nederlands-Indië bena-
drukt, en daarna ingaat op het onderzoek
naar de evolutie van de mens. Hij schetst
het risico dat Nederland hopeloos achter
zal gaan lopen – Frankrijk en Duitsland
hadden hun eigen Neanderthalers, Enge-

Beeld van de Pithecanthropus erectus gemaakt

voor de Wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs.
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land deed onderzoek in India – terwijl
Nederlands-Indië, met name Java, zo
veelbelovend was. Na dit artikel werd hij
aangesteld om paleontologisch onderzoek
te doen, met twee mannen van de genie
om toezicht te houden op de opgravingen
en vijftig dwangarbeiders. Dubois vertrok
met vrouw en inmiddels twee kinderen
naar Java.

De vondst
Op Java zocht hij eerst in grotten, maar
richtte zich daarna op de steile buiten-
bochten van rivieren. Hij begon in een
bocht van de rivier de Solo waar volgens
de plaatselijke overlevering een veldslag
geweest zou zijn tussen reuzen. Hun bot-
ten zouden uit de rivieroever steken.
Dubois vond op die plek een fauna die
uitgestorven was, oud genoeg voor zijn
schakel tussen aap en mens. In augustus
1891 begon de opgraving en in septem-
ber vond hij een kies van een mensachti-
ge primaat, in oktober gevolgd door het
schedelkapje vlak voor het begin van de
regentijd. Een jaar later, in augustus,
werd het dijbeen opgegraven. Dubois
realiseerde zich dat deze vondsten – het
schedelkapje, in maat en vorm tussen aap
en mens, de kies met ‘meng’eigenschap-
pen en het dijbeen dat duidelijk van een
rechtoplopend wezen was geweest – zijn
ontbrekende schakel vormden. 

Thöricht
In het derde kwartaalverslag van de 
Palaeontologische Onderzoekingen op
Java (Verslag van het Mijnwezen) van
1892 schreef Dubois: “… dat den eer-
sten stap op den weg der menschwording
van onze voorouders het verkrijgen van de
opgerichte houding moet geweest zijn …
En zoo is dan ook het feitelijk bewijs
geleverd, hetgeen door sommigen reeds
vermoed werd, dat Indië de wieg is
geweest van het menschelijk geslacht.” 
In 1894 volgde de officiële beschrijving:
“Pithecanthropus erectus, eine menschen -
aehnliche Uebergansform aus Java”. Hier-
in beschreef Dubois de vindplaats, het
gesteente (een andesitische tuf) waarin de
fossielen zijn gevonden en hun relatieve
positie ten opzichte van elkaar – schedel-
dak en kies op een meter afstand, dijbeen
15 meter verderop. Hij gaf geen uitgebrei-
de beschrijving van de locatie, maar stel-
de wel dat het dwaas – ‘thöricht’ – zou
zijn om er niet van uit te gaan dat de drie
vondsten verwant zijn. Hij behandelde de
vorm van het schedeldak en berekende 
de inhoud van de schedel. Hij plaatste 
de schedel ‘lager’ in de menselijke stam-

boom dan de Neanderthaler. Hij plaatste
de fossielen in het Plioceen of Pleisto-
ceen. In 1895 keerde Dubois, met vrouw
en drie kinderen terug naar Nederland,
nadat hij in India, in de Siwalik Hills naar
fossielen had gezocht. Hun vierde kind
was overleden bij de geboorte.

De strijd
Dubois’ verhandeling bleef verre van
onopgemerkt. Zijn artikelen zorgden al
vóór zijn terugkeer naar Nederland voor
heftige reacties. Zijn uitgangspunt dat de
drie vondsten bij elkaar hoorden, werd
sterk in twijfel getrokken. Kritiek kreeg
hij ook op het feit dat hij de schedel niet
vergeleken had met die van bestaande
aapachtigen. Dubois had dat graag willen
doen, maar had op Java geen schedels tot
zijn beschikking gehad. Sommigen waren
ervan overtuigd dat de schedel een micro-
cephaal zou zijn, een misvorming. 
Er was volop erkenning voor het belang
van de vondst, maar Dubois’ conclusies
werden fors onderuit gehaald. Een van de
weinige medestanders was de Amerikaan-
se paleontoloog Othniel C. Marsch. Die
wist uit de praktijk dat fossiele skeletten
zelden compleet gevonden worden – een
van de punten van kritiek was dat er zo
weinig skeletmateriaal gevonden was.
Ook Ernst Haeckel – al vond hij dat de
paleontologie geen wezenlijke bijdrage
kon leveren aan de discussie over evolutie
– was positief, al was hij er niet van over-
tuigd dat het dijbeen menselijk was. 
Eenmaal terug in Nederland bezocht
Dubois – met zijn vondsten – verschillende
congressen. Zijn eerste voordracht was in
1895 op een congres in Leiden. Hij gaf
extra informatie over de geologie van de
vindplaats, de positie van de vondsten en
beschreef fossielen die in dezelfde laag
gevonden waren. Hij ging naar congressen
in België, Frankrijk, Duitsland en Enge-
land. Hij won wetenschappers voor zijn
theorie, maar er bleef veel tegenstand. Een
overtuigde medestander vond hij in de
Fransman L. Manouvrier, die de schedel
van Pithecanthropus vergeleek met sche-
dels van aapachtigen en mensen, en tot de
conclusie kwam dat het hier om een sche-
del ging met ‘tussenin’ eigenschappen.

Teylers Museum
In 1897 werd Dubois conservator van het
Teylers Museum in Haarlem. Hij kreeg in
datzelfde jaar een eredoctoraat aan de
Universiteit van Amsterdam en werd er
twee jaar later benoemd tot buitengewoon
hoogleraar. Hij trok zich terug, verbitterd
door alle tegenstand. Hij bleef actief in

de geologie, deed onderzoek naar de
fauna van de Tegelse klei, het ontstaan
van de duinen en het voorkomen van
grondwater in de duinen. Zijn laatste
jaren bracht hij door op zijn landgoed 
De Bedelaer in Midden-Limburg. Dubois
stierf op 16 december 1940. 

Aukjen Nauta

Met dank aan John de Vos, conservator van
de Dubois-collectie in het Nationaal Na tuur-
historisch Museum Naturalis, Leiden.

Bronnen:
Theunissen, B., 1985. Eugène Dubois en
de aapmens van Java. Rodopi, Amsterdam. 
Shipman, P., 2001. The man who found
the missing link. Simon & Schuster, 
New York.
Leaky, R.E. en Slikkerveer, L.J., 1993.
Man-Ape Ape-Man. Chevallier Holland
Printers, Hendrik-Ido-Ambacht.

Eugène Dubois in zijn studententijd.

Van 7 juli t/m 26 oktober komt er in
Naturalis een tentoonstelling over Dubois
en de Duboiscollectie die bestaat uit ‘de’
drie vondsten, de fossielen die Dubois
verzameld heeft in Nederlands-Indië en
een groot deel van zijn correspondentie.
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Fysisch-geograaf Guido van der Werf
van de Vrije Universiteit Amsterdam
heeft dit jaar de Vening Meineszprijs
gekregen. Deze tweejaarlijkse prijs
van NWO – Aard- en Levensweten -
schappen wordt uitgereikt aan zeer
veelbelovende jonge onderzoekers
in Nederland. Van der Werf is in mei
2006 gepromoveerd op een onder -
zoek naar wereldwijde CO2-emissies
als gevolg van bosbranden.

Een immense, kale, roodbruine vlakte. 
Er staat geen boom; er zit geen wortel
meer in de grond. Ver weg staat nog een
rijtje iele, dunne scheuten. Achter de hori-
zon stijgt een enorme rookwolk op. Vier
maanden geleden was hier nog een tro-
pi sch regenwoud. Nu gaat er soja ver-
bouwd worden, die verwerkt wordt tot 
veevoer waar ook onze Hollandse koeien
van zullen eten. Eerst wordt er een weg
door het bos aan gelegd; daarna worden de
grote bomen met kettingzagen omgezaagd.
Twee tractoren met een ketting ertussen
trekken dan alles, maar dan ook écht alles
wat nog overeind staat of in de grond zit,
los. Daarna gaat het gebied voor de eerste
keer in brand. Alles wordt bij elkaar
gebulldozerd en weer in brand gestoken.
Net zolang totdat het helemaal kaal is.

NASA
Van der Werfs onderzoek ging over bos-
branden. Hij heeft zijn promotieonderzoek
uitgevoerd bij de NASA in de Verenigde
Staten. Daar heeft hij satelliet gegevens
gebruikt om te berekenen hoe groot het
aandeel van bosbranden wereldwijd is in
de toename van het CO2-gehalte in de
atmosfeer. “In de natuur wordt CO2 opge-

.voetlicht

Vening Meineszprijs 2008 voor Guido van der Werf

De wereldwijde uitstoot
van CO2 door bosbranden

Toekomstige landbouwgronden, voorheen tropisch regenwoud in het Amazonegebied.

nomen door vegetatie. Sterft een plant,
dan komt de CO2 geleidelijk weer vrij in de
atmosfeer. Bij een brand gebeurt dat plot-
seling. Mijn eerste opdracht was om dat
proces te kwantificeren. Met andere woor-
den: hoeveel CO2 komt er op mondiale
schaal vrij door bosbranden? Om daar ant-
woord op te geven, moeten we drie dingen
weten. Ten eerste hoe groot het verbrande
gebied is; ten tweede hoeveel biomassa er
stond – was het een dicht bos of een open
veld met gras en struiken – en ten derde
hoeveel er werkelijk verbrand is. Want na
een brand blijft er altijd nog wat staan.
Om die gegevens te achterhalen, hebben

we gebruik gemaakt van satellietgegevens.
Een gezonde plant gebruikt zonlicht om te
groeien. Hij neemt licht op uit het zicht-
bare spectrum – dat dus niet meer weer-
kaatst wordt – maar neemt geen licht op
uit het nabije infraroodspectrum – dat dus
wel gereflecteerd wordt. Dat contrast is
vanuit de ruimte goed te onderscheiden.
Door maandelijks satellietgegevens te ver-
gelijken, zijn veranderingen te zien en
wordt duidelijk waar bosbranden zijn.” 

Afrika
Van der Werf: “Voor het bepalen van de
biomassa is een model ontwikkeld dat de
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wereld verdeelt in blokken van 100 bij
100 kilometer. Satellietbeelden laten
goed zien hoe een landschap eruit ziet.
Voor ieder type landschap – dicht regen-
woud, open bossen, savanne – zijn speci-
fieke waarden berekend. Daarin zitten
variabelen als klimaat, de hoeveelheid
regenval en de uitbundigheid van de
begroeiing. Het model berekent iedere
maand per blok hoeveel biomassa erbij
gekomen is, hoeveel er is verdwenen, wat
de seizoensinvloeden zijn en of er een
brand geweest is. Combineer je al die
gegevens, dan krijg je een goed idee hoe-
veel bos en grasland er verbrand is op
elke plek op de aarde.”
Het model laat duidelijk zien dat de bran-
den vooral voorkomen in Indonesië – met
bos- en veenbranden op Zuid-Borneo en
Sumatra – in het Amazonegebied, Afrika,
Australië en het boreale gebied. Afrika
neemt hier een aparte positie in. Daar
worden grote delen van het grasland jaar-
lijks in brand gestoken om het land open
en vruchtbaar te houden. Het jaar daarop
gaat het gras weer groeien en neemt weer
CO2 op. Het is hier dus een jaarlijkse
cyclus van CO2-uitstoot en -opname die
niet bijdraagt aan de uitstoot op langere
termijn. “Voor alle bosbranden bij elkaar
is de totale uitstoot 2,5 petagram kool-

stof jaarlijks. Dat is ongeveer 30% van 
de totale emissie wereldwijd. Maar trek je
daar de Afrikaanse bijdrage van af – die
wordt ieder jaar toch weer opgenomen 
in planten – dan komt de netto emissie
overeen met ongeveer 10% van de hoe-
veelheid CO2 die door het verbranden van
fossiele brandstoffen in de lucht komt.” 

Rijst
De resultaten van dit onderzoek zijn
gepubliceerd in Science. In dat artikel
zijn de gemiddelden uitgerekend over een
periode van vijf jaar. Maar per jaar zijn er
grote verschillen. “Kijk naar Indonesië. 
In 1996 is begonnen met het ontginnen
van het zuidelijk deel van Borneo voor
rijstteelt. Grote veengebieden zijn toen
gedraineerd. In 1997/98 was een sterke
El Niño en een groot deel van de veenge-
bieden is verbrand. In het droge 2006
ging bijna 4% van het bos op Borneo 
verloren, terwijl dit in het natte La Niña
jaar 2000 maar een paar tienden van 
een procent was. Je ziet hetzelfde in
Zuid-Amerika, al zijn de klimaatschom-
melingen er veel minder sterk. In het
natte 2006 waren daar weinig bosbran-
den. President Lula da Silva van Brazilië
presenteerde dat als een politiek succes.
Maar 2007 was een droog jaar met een

piek in bosbranden en ontbossing. Het
heeft lang geduurd voor Brazilië erkende
dat niet de politiek verantwoordelijk was
voor het ‘succes’ van 2006. Het is het
klimaat dat bepaalt hoe gemakkelijk de
mens kan ontbossen. In het sterke El
Niñojaar 1997/98 veroorzaakte de ont-
bossing meer emissies dan de hele EU 
bij elkaar. Gemiddeld over een langere
periode is de invloed echter kleiner.
Ongeveer 10% van de CO2-emissies is
afkomstig van ontbossing. In de Bali-
akkoorden wordt nog uitgegaan van 20%.
Minder ontbossing zou geweldig zijn,
maar het levert dus niet de reductie 
op waar de politiek vanuit gaat.”

Aërosolen
Van der Werf is sinds zijn promotie ver-
bonden aan de VU. Hij werkt aan de
verfijning van het model; hij ge bruikt nu
blokken van 250 bij 250 meter, zodat hij
kan inzoomen op specifieke locaties.
Maar hij wil ook onderzoek gaan doen
naar andere effecten van bosbranden,
onder meer van aërosolen. 
“Branden zijn belangrijke bronnen van
aërosolen. Aërosolen zijn enorm lastig. 
De ene heeft een koelend effect, de
ander zorgt juist voor opwarming. 
Bij verbranding van biomassa komen
twee soorten aërosolen vrij: met name
zwarte koolstofdeeltjes (black carbon),
die zonnestralen opnemen en sulfaten,
die zonnestralen weerkaatsen. Maar black
carbondeeltjes kunnen alleen zonnestra-
len opnemen als zij boven een wolk zit-
ten. Ook zorgt de aanwezigheid van meer
aërosolen in de lucht voor meer wolken.
Het is een moeilijk onderwerp.” 
Na drieëneenhalf jaar modelleren op de
computer is Van der Werf het veld in ge -
gaan om in het Amazonegebied in Zuid-
Amerika de betrouwbaarheid van zijn
aannames te valideren. Hij is er wijzer
geworden. “Officieel moet bij ontbossing
40% van de bomen blijven staan. Wij
waren er in het model vanuit gegaan dat
50% van de biomassa zou verbranden.
Maar dat klopt dus niet. Kijk maar 
naar de foto’s. Alles wordt weggehaald:
bomen, struiken en wortels. Er blijft 
helemaal niets over.” 

Aukjen Nauta

Guido van der Werf kreeg de Vening Meineszprijs uitgereikt op het Nederlands Aardwetenschappe-

lijk Congres - NAC9.
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De herkenbaarheid van het KNGMG
heeft in 2007 een be langrijke
impuls gekregen door de introductie
van de nieuwe Geo.brief en de ver-
betering van de KNGMG-website.
Uit de vele positieve reacties 
over de Geo.brief en de toename
in het bezoek van de website
(www.kngmg.nl) leidt het bestuur
af dat we in dit verband op de
goede weg zitten bij het invullen
van onze doelstelling. Deze doel-
stelling, het bevorderen van de
Aardwetenschappen in de meest
ruime zin, is door het bestuur ook

intensief nagestreefd door in
2007 voorbereidingen te treffen
voor belangrijke activiteiten in
2008, zoals het Internationale
Jaar van de Planeet Aarde, het
houden van een klimaatconferen-
tie en het inhoudelijk en finan-
cieel bijdragen aan NAC9.
Ook heeft het bestuur veel ener-
gie gestoken in een bijzondere,
dubbele uitreiking van de Van
Waterschoot van der Gracht -
penning in combinatie met de
Staringlezing. Bovendien werden
een jaarvergadering met uitreiking 

van de Escherprijs en een genoot-
schapsraadvergadering gehouden,
deze laatste bij wijze van proef
per e-mail.
Een ingrijpende financiële en
organisatorische verbetering 
kon bereikt worden door het
secretariaat bij het KIVI NIRIA 
in Den Haag onder te brengen.
Voorts is er door de inzet van Aad
van Zuuren zicht gekomen op de
staat van het KNGMG-archief. 
In 2008 zal het beschikbare
archief bij KIVI NIRIA samenge-
bracht en geordend worden. Zeker
met het oog op de viering van 
het 100-jarig bestaan van het
KNGMG in 2012 is het zaak om
over een goed toegankelijk archief
te beschikken. Dit eeuwfeest zal
o.a. worden opgeluisterd met het
uitbrengen van een jubileumboek
dat de prestaties van Nederlandse
geologen gedurende de afgelopen
honderd jaar zal belichten. Peter
Floor leidt dit project; de voorbe-
reidingen zijn reeds in gang gezet.

Vanuit het lidmaatschap van het
EFG (European Federation of 
Geologists) is aandacht gegeven
aan de Europese certificering en
de betekenis daarvan voor Neder-
landse geologen; dit onderwerp
krijgt in 2008 meer aandacht
mede door inzet van een speciale
bestuursmedewerker, Oscar
Abbink.

Naast voornoemde stimulerende
zaken zijn het ledenverlies en de
moeizaam verlopende ledenwer-
ving punten van grote zorg. Kant
en klare oplossingen zijn niet
direct voorhanden; niettemin
poogt het bestuur het tij te keren
door o.a. onder afstuderenden en
bij officiële gelegenheden nieuwe
leden te werven. Het feit dat 
lang niet alle kringleden ook lid
van het KNGMG zijn, is naar de
mening van het bestuur een uit-
vloeisel van de, in de loop van de
jaren, gestaag verslappende band
van het bestuur met zijn kringen.
Gezocht wordt naar een oplossing.
Voorbereidingen werden getroffen
om, na het afblazen van de
Oman-excursie, in 2008 een min-
der kostbare excursie te plannen.
Helaas is inmiddels gebleken dat
ook dit initiatief niet op voldoen-
de respons heeft kunnen rekenen.

Enkele onderwerpen/activiteiten
verdienen een wat uitgebreidere
vermelding.

De financiële situatie van de ver-
eniging wordt beschreven in een
separaat verslag van de penning-
meester. 

Internationale Jaar van de 
Planeet Aarde 
De Algemene Vergadering van de
VN heeft het jaar 2008 uitgeroe-
pen tot het Internationale Jaar
van de Planeet Aarde (Interna-
tional Year of Planet Earth). Het
KNGMG heeft zitting in het Natio-
nale Comité en draagt inhoudelijk
bij door het organiseren van een
(aard)wetenschappelijke klimaat-
conferentie die zal plaats vinden
op 20 november 2008. 
We willen bereiken dat een breed
publiek zich meer bewust wordt

Koninklijk Nederlands Geologisch
Mijnbouwkundig Genootschap

.jaarverslag 2007

.aankondiging 

Het Hoofdbestuur van het
KNGMG nodigt u uit tot het bij-
wonen van de Jaarvergadering 
en uitreiking van de Escherprijs
op zaterdag 24 mei in Museum
Hofland te Laren (NH).

Het programma van deze dag is
als volgt:
- Koffie en koek om 10.00 uur
- Rondleiding door het museum
- Jaarvergadering 11.15 uur
- Uitreiking Escherprijs
- Lunch (op eigen kosten, in 

restaurant La Place tegenover
het museum)

- (Arch)(G)eologische wandeling
over de Larense Zuiderhei
(Aardkundig Monument!) langs
o.a. pre-historische grafheu-
vels. Dit onder deskundige lei-
ding. Start ca. 14.00 uur.

Partners zijn vanzelfsprekend ook
zeer welkom!

Agenda Jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen en uitgegane 

stukken
3. Verslag jaarvergadering 

14 april 2007
4. Jaarverslag 2007
5. Financiën
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursmededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Alle op de vergadering betrekking
hebbende stukken kunt u vinden
in dit uitneembaret hart van deze
Geo.brief en op de website:
www.kngmg.nl.
Het verslag van de jaarvergadering
2007 is gepubliceerd in Nieuws-
brief 3 van mei 2007. Als u dit
nummer onverhoopt niet meer in
bezit hebt: ga op de website naar
Genootschap/Nieuwsperiodiek, en

vervolgens naar de (beveiligde)
download pagina. Het wachtwoord
voor de komende periode vindt u
op pagina 2 van deze geo.brief.

Escherprijs
Aansluitend aan de jaarvergadering
wordt de Escherprijs uitgereikt. De
Escherprijs, vernoemd naar de
Leidse Hoogleraar Algemene Geo-
logie prof. dr. B.G. Escher (1885-
1967), is de prijs die het KNGMG
jaarlijks kan uitreiken voor de
beste afstudeerscriptie van studen-
ten van een Masteropleiding Aard-
wetenschappen. Het doel van de
prijs is de bevordering van innova-
tief onderzoek en een gedegen ver-
slaggeving daarvan. De naam van
de winnaar wordt niet tevoren
bekend gemaakt.

Zaterdag 24 mei 2008 Jaarvergadering KNGMG 
in Museum Hofland, Laren (NH)

Vervolg op pagina 12
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.financieel jaarverslag kngmg 2007

KNGMG Resultaten Rekening over 2007

begroot begroot
Inkomsten Uitgaven
Lidmaatschappen Publicaties
Contributies 2007* 61.656 63.000 NJG 8.000 16.000
nagekomen contr. 549 Geo.brief 38.533 25.000
Begunstigers 4.320 5.000 Verzendkosten 6.621 geschat 5.000

66.525 68.000 53.154 46.000
Publicaties Activiteiten
Nieuws/Geo.brief WvdG en Staring 885 1.000
KTFG 1.000 1.500 Escher prijs 2.500 2.500
NWO/ALW 9.000 9.000 ALW 1.228 1.500

10.000 10.500 staring 2006 53 (nagekomen)
Subsidies voor activiteiten 4.666 5.000
Staringlezing 750 Verenigingskosten
Escherprijs 2.500 2.500 2.500 Website 159 160

3.250 EFG 804 1.000
Overig Bankkosten 106 1.000
Rente PB K.R. 53 500 kantoorkosten 171 650
rente spaarrek abn 493 Bestuurskosten 1.347 1.500
Dividenden st.aand. 5.672 6.218 5.000 5.500 archief 181
terugboeking reservering K.C. 5.000 diversen/subsidies 298 750
Eenmalige baten 3.066 5.060
Klimaatconferentie gift GG 22.000 Secretariaat 19.600 19.600
Totaal in 112.993 86.500

subsidie PAW 250
Baten 3.757 8.840 Afschrijvingen** 6.000

6.250
Onvoorzien 2.000
kosten K.C. 479
Reserveringen

* Hiervan is bijna 10% nog niet betaald NAC9 500
Uitstaande contributies** Klimaatconferentie 21.521 22.021
2005/06 3.812
2007 6.123 9.935
afschrijven 6.000
Rest voor balans 3.935 Totaal uit 109.236 77.660
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KNGMG Balans 2007

31-12-2007 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2006

STICHTERSAANDELEN *) 1.561 1.561 PASSIVA

EIGEN VERMOGEN:
GAIA LENING 289 RESERVES BEGIN BOEKJAAR 34.736 22.035

afbetaald RESULTAAT BOEKJAAR 3.757 12.701
38.493 34.736

RESERVERINGEN:
LIQUIDE MIDDELEN: RESERVERING  NAC en 2012 5.000 4.500

ABN AMRO 44.20.01.983 21.548 135 RESERVERING K.C. 21.548 5.000
ABN AMRO 45.99.92.686 9.794 8.499 26.548 9.500
ABN AMRO 46.01.98.130 s.r. 11.563 28.803
ABN AMRO 48.61.00.820 9.849 9.872 435
MEES PIERSON 24.82.42.040 4.626 1.081 Vooruit ontvangen contributies 217 – 435
POSTBANK R/C 40517 6.644 4.338
POSTBANK KAPITAAL 25.054

89.078 52.728 CREDITEUREN
Nieuwsbrief 28.533 14.959

DEBITEUREN Verzendkosten NB 1.992 632
nog te ontvangen contributies 9.935 5.556 Bankkosten 30
min afschrijvingen -6.000 -600 PAW 2007 250 250

3.935 4.956 Staringlezing/WvdG penning 2008 885 1.000
te ontvangen div.belasting 07 851 1.348 31.660 –
te ontvangen rente abn 07 493 660 16.871
te ontvangen van KTFG 1.000 2.008

96.918 61.542 96.918 61.542

*) 5550 stuks tegen nominale waarde.

KNGMG Begroting 2008

Inkomsten Uitgaven
Contributies 55.000 Publicaties
Begunstigers 4.500 59.500 NJG 16.000

Geo.brief 40.000
Bijdrages in Publicaties Verzendkosten GB 6.000 62.000
KTFG 1.000 Activiteiten
NWO/ALW 10.000 11.000 Staringlezing 1.000

Escherprijs 2.500
Subsidies voor activiteiten 3.500 3.500 ALW/buitendag 1.000 4.500

Rentes 750 Subsidies aan 500
Dividenden 5.750 6.500 Secretariaat 13.000 13.500

Verenigingskosten 3.000
Totaal in 80.500 83.000
Tekort -2.500

Aannames: • ledental blijft stabiel op niveau eind 2007.
• geen contributiewijziging
• geen advertenties in Geo.brief.
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van ‘de feiten, de twijfels en de
mythes’ aangaande wereldwijde
klimaatveranderingen. Maar ook
dat beleidsmakers een beter in -
zicht krijgen in de betekenis van
de talrijke voorspellingen. Het
belang van de Aardwetenschappen
voor het beter begrijpen van veran-
deringen op planetaire en geologi-
sche tijdschaal zal nadrukkelijk
voor het voetlicht worden gebracht.
De “Stichting Groningen Gas” is
bereid gevonden met een subsidie
dit plan te ondersteunen.

NAC 9
Het bestuur heeft toegezegd 
voor NAC9 (2008), behalve een
financiële ondersteuning, ook 
een meer inhoudelijke bijdrage te 
willen leveren door de organisatie
van een congresonderdeel met
een geo-maatschappelijk karakter
voor haar rekening te nemen. 
De voorbereiding daarvoor is eind
2007 begonnen met de invulling
van een congresonderdeel ‘Scien-
ce and Society’, waarbinnen dis-
cussie wordt gevoerd op basis van
geponeerde geomaatschappelijke
stellingen. Voorts heeft het
KNGMG € 5.000 gereserveerd als
sponsorbijdrage aan het congres.
Tijdens het congres wordt de

‘Best NJG Paper award’ uitge-
reikt. [Inmiddels is NAC9 geweest
en succesvol gebleken.]

Van Waterschoot van der 
Grachtpenning en Staringlezing
De Van Waterschoot van der Gracht-
penning werd op 15 november uit-
gereikt aan een tweetal hoogleraren:
Prof. Dr. N.J. Vlaar en Prof. Dr.
S.A.P.L. Cloetingh. Met deze toe-
kenning worden zij beiden geëerd
voor hun uitzonderlijke internationa-
le en nationale verdiensten op het
terrein van de aardwetenschappen,
met name van de diepere aarde.
Aansluitend werd de Staringlezing
gehouden door Prof. Dr. Ir. C.P.A.
Wapenaar met als onderwerp: “De
ondergrond van Nederland onthuld
door achtergrondruis”. De opkomst
voor deze bijeenkomst was groot.
Meer informatie over deze beide
gebeurtenissen is te vinden op de
website www.kngmg.nl en in de
betreffende Geo.brieven.

De Genootschapsraadvergadering
Bij wijze van proef werd begin van
het jaar een mailronde gestart van-
uit het bestuur met de adviseurs
van het bestuur (kringbesturen en
commissies) om naast een fysieke
vergadering een aantal concrete
vragen aan de kringen voor te leg-
gen. Met deze vragen werd bijvoor-

@ Oproep e-mailadressen @

We leven in een tijdsgewricht van zich steeds sneller ontwikkelende
electronische mogelijkheden. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat het KNGMG bijzonder graag de
beschikking zou willen hebben over een e-mailbestand van zijn leden.
Vanzelfsprekend niet om dat te verkwanselen aan de hoogst biedende
spamstrooier, maar wel om sneller dan nu mogelijk is informatie door te
geven, interessante actualiteiten onder de aandacht te brengen, etc.
Zaken waarvoor de frequentie van deze Geo.brief te laag is, en die op de
website misschien niet onder ieders oog komen.
Vraag dus aan u, kngmg-lid die dit leest, om uw e-mailadres door te wil-
len geven aan ons secretariaat. Dat kan heel gemakkelijk: stuur een mail
naar kngmg@kiviniria.nl en vul als onderwerp/subject in: “actuele gege-
vens”. In het bericht zelf heel graag uw naam, adres en woonplaats, en
liefst ook geslacht en voornaam vermelden. We hebben alle gegevens
dan weer up-to-date. @ Bij voorbaat hartelijk dank! @

Van Waterschoot van der Gracht-
penning 2008
In 1951 stelde het KNGMG ter ere van Willem van Waterschoot van der
Gracht, mede-oprichter en eerste voorzitter van het Genootschap, een
erepenning in, uit te reiken aan “een persoon die zich op wetenschap-
pelijk, maatschappelijk of onderwijskundig gebied voor de aardweten-
schappen in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt”.
Vastgesteld werd dat de toekenning van de penning geschiedt op voor-
dracht van één of meerdere leden van het KNGMG.
Het Hoofdbestuur roept hierbij de leden op om kandidaten voor de 
van Waterschoot van der Gracht penning 2008 te nomineren. Voor -
stellen moeten vóór 1 juni 2008 zijn ingediend bij de secretaris van 
het genootschap, Leo van de Vate, e-mail: leo.vandevate@tno.nl 
Zie ook de website: www.kngmg.nl.

beeld commentaar gevraagd op de
financiële stukken, het jaarverslag
en de voordracht voor een nieuw
bestuurslid voor de algemene le -
denvergadering. Ook werd verzocht
om jaarverslagen van de kringen.
Tevens werd de vraag gesteld wat
men vond van dit mail-experiment.
In het algemeen waren de reacties
inhoudelijk nuttig; het houden van
een mailronde kreeg wisselende
reacties. Een echte vergadering
die was gepland voor eind 2007
werd verschoven naar januari
2008 en gehouden in Den Haag
zodat tegelijkertijd de kringen ken-
nis konden maken met de nieuwe
locatie per 1 januari 2008 van het
secretariaat bij het KIVI NIRIA. 

NJG
Het KNGMG heeft de Stichting
NJG, die het ‘Netherlands Journal
of Geosciences’ vier maal per jaar
doet verschijnen, bestuurlijk,
redactioneel en financieel onder-
steund, zoals dat ook in de voor-
gaande jaren het geval was. De
positie op de citation index, een
maat voor de wetenschappelijke
belangstelling voor het tijdschrift,
stijgt langzaam. Wim Hoek heeft
het hoofdredacteurschap over -
genomen van Theo Wong; de
redactie is versterkt met Jeroen
Schokker vanuit TNO/Deltares.

Geo.brief
De Geo.brief in zijn huidige, nieuwe
vorm is in 2007 acht maal versche-
nen. Door de fraaiere uitvoering en
het grotere aantal pagina’s zijn de
exploitatiekosten gestegen zodat
het zaak is meer advertentie-inkom-
sten te realiseren. In 2008 zijn op
dit punt eerste resultaten geboekt;
verdere aanvulling is nodig. 
Het op aantrekkelijke wijze vullen
van de inhoud van de Geo.brief is
een intensieve en tijdrovende
aange legenheid die primair in
goede handen is bij Aukjen Nauta
en Dick van Doorn. Niettemin blijft
het aanleveren van kopij een punt
dat voortdurend aandacht behoeft.

Mutaties bestuur; ledental
Reeds langer leefde bij het be stuur
de wens om een vertegenwoordiger
van de Amsterdamse aardweten-
schappelijke sector in het bestuur
te hebben en eind 2006 werd
Anco Lankreijer bereid gevonden
zitting te nemen in het bestuur; hij
werd 14 april 2007 tijdens de jaar-
vergadering officieel geïnstalleerd.

Aan het eind van 2007 bedroeg
het ledental 869, waarbij nog 10
sponsoren gevoegd kunnen worden.

Leo van de Vate, secr. KNGMG
April 2008

Vervolg van pagina 9
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“We have come full-circle in the
arguments as well as in space,
with the result that [the] structures
do not fit the usual model of a 
tectogene.” 

Aldus Savage in de conclusies
van zijn overzichtsartikel uit 1979
over de tektoniek van het Canta-
brisch gebergte: een tussentijdse
samenvatting van zijn inzichten
verkregen uit wat uiteindelijk der-
tig jaren zouden worden van op
minutieuze veldwaarneming
gebaseerd onderzoek dat het
hoofd thema is geweest van zijn
professionele carrière. John Fran-
cis Savage overleed op zaterdag
22 maart in zijn 80e levensjaar
aan de gevolgen van de ziekte van
Parkinson. Zijn laatste jaren moe-
ten zwaar zijn geweest. John werd
geboren te Wellington (Shrop -
shire) in het noordelijk grens -
gebied van Engeland en Wales als
zoon van een kleine boer die in de
Eerste Wereldoorlog in de loopgra-
ven aan het Westfront diende. 
Hij was trots op die afkomst, kon
werken als een boer en loste daar-
mee ook aan zijn vader zijn stu-
dieschuld af (hij zag dat als een
schuld, die visie typeert hem). Hij
herkende met waardering de boe-
renafkomst in zijn ‘bazen’ zoals
Schermerhorn (destijds directeur
van het ITC in Delft, ‘een echte
boer’) en De Sitter (zijn hoog -
leraar Structurele Geologie, twee
generaties van de boerderij verwij-
derd maar volgens John nog altijd
herkenbaar er door beïnvloed). Hij
studeerde geologie aan het Queen
Mary College te London (1949,
BSc with honours). 
Daarop volgde een reeks uitzen-
dingen, eerst in overheidsdienst,
daarna voor het bedrijfsleven
(Ghana, Canada, Libië, Jamaica).
Via een cursus fotogeologie aan
het ITC in Delft belandde hij in

1959 op een plaats (eerst als gast
maar vanaf 1962 als medewerker)
aan de met het ITC samenwerken-
de subfaculteit Geologie in Lei-
den, die hij benutten kon om in
Cantabrië veldwerk te doen voor
een MSc thesis en, daarop aan-
sluitend, een promotieonderzoek.
Hij kende De Sitter van reputatie
en zag het als een eer om onder
die hoogleraar te kunnen werken
en studeren. 
Hij promoveerde op een streng
mathematisch onderbouwde tek-
tonische analyse van de Lechada
en Curavacas synclines. Eind
1966 werd John op voordracht
van De Sitter aangesteld als we -
tenschappelijk hoofdmedewerker
aan de afdeling Structurele Geo -
logie van de RU Leiden; het zou
afgezien van verhuizingen en re -
organisaties zijn laatste functie
worden. Zijn studenten (en pro-
movendi) leerden hem kennen als
een onvermoeibaar en veeleisend
veldgeoloog: nauwkeurig, kritisch,
met een natuurlijk wantrouwen
jegens de voor de hand liggende
vlotte oplossing, maar ook met
een heel persoonlijke onderkoelde
humor. Een velddocent die geen
genoegen nam met een thuis
ingeschetste kaart (“je maakt je
kaart in de veld”); met stippel -
lijnen verbonden kalkplukken
accepteerde hij niet als die pluk-
ken in het veld gescheiden bleken
door schalies en zandstenen.
Generaties Leidse en Utrechtse
studenten hebben van John ge -
leerd in het veld uit hun doppen
te kijken. 
Voor zichzelf was hij veeleisender
dan voor anderen. Zijn relatief
schaarse publicaties waren de uit-
komst van minutieus onderzoek
waaruit gewetensvol geconstrueer-
de, voorzichtige, maar vaak zeer
eigenzinnige, conclusies volgden.
Hij was geen modern wetenschap-

per die productie draaide voor z’n
SCI-score. Hij publiceerde als hij
dacht iets wezenlijk nieuws te
melden te hebben. Wie John ook
privé gekend heeft, zal zich hem
vooral herinneren als een door en
door betrouwbaar en fatsoenlijk
mens, vriendelijk en onzelfzuch-
tig, een goed huisvader ook die
zeer gelukkig was in zijn late
huwelijk, iemand die met inle-

vingsvermogen kon luisteren en
vanzelfsprekend hulp bood als de
situatie daarom vroeg. Wij kunnen
niet zeggen dat John ons te vroeg
is ontvallen, wij zullen hem desal-
niettemin missen. Wij wensen zijn
nabestaanden veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.

Ad van Ginkel, Klaas Maas

.in memoriam

Dr. J.F. Savage 1928 – 2008

hic, GEO en Grasduinen. Hij was
BBC Wildlife Photographer of the
Year 2005. Vorig jaar verscheen
zijn boek Verborgen Veluwe. 

Tegelijk met de tentoonstelling is
een boek uitgegeven met dezelfde
naam. Het is verkrijgbaar in het
Natuurmuseum en bij boekhandel
en warenhuis. Prijs € 29,95, 
ISBN 978 905210 719 6.

Onder invloed van toekomstige 
klimaatveranderingen worden op
grote schaal landschappelijke
ingrepen uitgevoerd, die hun spo-
ren tot ver in de toekomst zullen
achterlaten. Natuurfotograaf en
ecoloog Ruben Smit geeft in de
tentoonstelling Rijzende Rivier een
indrukwekkend beeld van het sterk
veranderende rivierenlandschap
dat zo bepalend is voor ons land.
De interactie tussen mens en
natuur neemt een voorname plaats
in. Smits foto’s zijn gepubliceerd
in onder andere National Geograp-

Van 16 maart t/m 8 juni 2008, Natuurmuseum Nijmegen

Fototentoonstelling: Rijzende rivier

.tentoonstelling

John Savage met loupe en kompas.
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Toetssteen – als zelfstandig geoloog

Op de rand 
tussen industrie 
en universiteit

Stavanger, buiten is het donker en natte sneeuw kleeft aan de ramen, binnen is het benauwd en overal klinken

de rare muziekjes van telefoons. Het Krap team heeft zojuist zijn putgegevens, seismiek en een eerste geo -

logisch model laten zien. Nu is het mijn beurt. Mijn collegae glimlachen wat besmuikt wanneer ik uitleg wat

mijn werk is: “Het in het veld toetsen van dit soort geologische modellen”. Je ziet ze denken “hola in het veld

… en waarom niet zoals wij achter een werkstation surfend langs onze database”, maar vrijwel eenieder kikkert

op wanneer ik vervolg : “en vervolgens natuurlijk met het team die toets evalueren in het veld.”

.zaken overzee

El Playazo, Almeria, Zuid-Spanje. De achttiende eeuwse burcht is gebouwd op mass flow afzettingen die zijn afgezet aan de voet van de puinhelling van

een Messinien koraalrif. De donkere heuvels bestaan uit vulkanische gesteenten van Tortoon ouderdom.
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Op de terugweg, hoog boven de grauwe
Noordzee, hete thee sippend, kijk ik terug
naar hoe mijn loopbaan begon. Gevormd
door de ontwapenende kijk van Tom
Roep, het ontleedmes van Dirk Beets en
ge drenkt in het, toen gebruikelijke, dédain
van ons geologisch instituut voor de
industrie, was ik aanvankelijk verbouwe-
reerd toen BP na mijn promotie lang aan-
drong op een vorm van samenwerking. Dit
resulteerde in vele jaren veldwerk in afge-
legen gebieden. Aanvankelijk alleen met
nadruk op diepzee-afzettingen, daarna de
toepasbaarheid van sequentiestratigrafie
en vervolgens heel breed geologisch naar
gelang het de diverse werkmaatschappijen
aan speciale kennis ontbrak.

Duikfles
Het wordt steeds rumoeriger in het vlieg-
tuig vol offshore-werkers met verlof. Wat
een contrast met mijn bizarre ontmoeting
met Tom Roep in het begin van mijn
loopbaan. Héél stil is het, zelfs de cica-
den zijn opgehouden met gonzen, ver van
alles. Diep in het Zuid-Spaanse bekken is
het snoeiheet, nergens is schaduw. Voor-
zichtig draai ik de kraan van mijn duik-
fles open. en schrik enorm op van “Hee
Kick ... wat doe jij daar..?”
Volkomen onverwacht, na twee jaar,
begroeten Tom en ik elkaar en even later
verklaar ik ietwat onderkoeld mijn bezig-
heden ‘feasibility study’. Daarbij wijzend
op de zelf gemaakte doorlaatbaarheids-
meter: het rubbermondstuk van de duik-
set kan sluitend op de turbidietzandsteen
worden gedrukt en met een extra mano-
metertje in de slang kun je nu goed zien
hoe doorlaatbaar het gesteente is.
Ondanks Toms ongelovige grijns werkt
het en resulteert in een grootschalig
onderzoek met de Herriot Watt University
naar de ruimtelijke permeabiliteitsvariatie
in lagen die over kilometers te volgen
waren.

Gaskabeltje
“Fasten your seatbelts” klinkt het en het
vliegtuig hobbelt wat op de turbulentie.
Onmiddellijk komt een ander veldwerk,
het karteren van dikke gidslagen, in 
mijn gedachten. Boven het geraas van 
de motor, nog versterkt door de nabijheid
van de canyonwand, klinkt Jesus’s
smeekbede in mijn koptelefoon: “Ariba,
ariba!” Samen trekken we aan de stuur-
knuppels met vol bakboordroer; wij trek-
ken het gaskabeltje bijna uit de carbura-
tor voor meer stijgkracht. De uitzonderlijk
dikke turbidietbank raast op ons af, de
klimmende ribbels zijn al goed zichtbaar

en verworden tot een voorbij schietende
waas wanneer we van de neerwaardse
luchtstroom in een omhooggaande
komen. Botsend en stotend op de zich
snel ontwikkelende thermiekbellen, geze-
ten op het plastic benzinetankje, wèl met
onbeperkt uitzicht, weet ik dat het karte-
ren met het Ultralight vliegtuigje er voor
vandaag weer op zit. Ook dit onderzoek
mondt uit in een meerjarig onderzoek
voor een aantal oliemaatschappijen naar
processen en geometrieën van turbidieten
op onderzeese hellingen.
De Hollands barrièrekust komt in zicht,
de buitengronden zijn wit van de brekers.
Wel heel anders dan de Middellandse-
Zeekust twee maanden geleden... Twij-
felend kijkt het team, dat een prospect in
ondiepwaterafzettingen heeft, mij aan.
Zandkorrels bekijken, hobbeltjes in het
mooi blinkende zand opmeten, kuiltje
scheppen, het water in met snorkels…?
Na al die jaren van academische vorming
terug naar de kleuterschool? Even later
bij het uitzwemmen van de golfschuif-
spanningsmeter (ook zelfgemaakt) zie ik
iedereen metend en scheppend opgaan in
de grillige puzzels van de afzettingen.
Aan het eind van de morgen liggen we in
een wanordelijk rij in de brekende golven
en horen en zien hoe korrels zich einde-
loos vormen en rangschikken in hoge
Poro/perm laagjes. ’s Middags, hoog in de
bergen, vinden we dikke pakketten fraaie,
flauwhellende golfoplooplaagjes in tien
miljoen jaar oude gesteenten. Achter de
schaarse vegetatie ontwaren we tabulaire
en, tenslotte, trogvormige ribbels. Als na
wat klimmen blijkt dat niet alleen in de
ruimte, maar ook in de tijd dit kustsys-
teem delicaat reageert op sediment aan-
bod en komberging, is zelfs de meest
geharde oliegeoloog weer even een opge-
togen wetenschapper.

Onzekerheid
Het IJsselmeer schiet onder ons door en
even later doen we een rondje boven
Amsterdam wachtend op een gaatje om
te landen, bijna thuis. Thuis, dat zijn voor
mij óók de Zuid-Spaanse bekkens, waar
ik nu al meer dan twintig jaar onderzoek
doe. Grotendeels voor de industrie, ook
wel voor de universiteiten, en gelukkig
ook nog gewoon voor mezelf. Wat een
voorrecht om met de allernieuwste, vaak
peperduur verkregen, subsurface data
“state of the art” geologie te kunnen
bedrijven. De keerzijde is wel dat publi-
ceren behoudens interne rapporten er
meestal niet in zit. Wel heeft het onder-
zoek geresulteerd in een scala van veld-

cursussen. Voor Shell bijvoorbeeld: een
exploratie-, productie - en een turbidiet
mastercursus. In het veld kennis delen
met collega’s werkt heel louterend.
Net voor we landen en het akelige
‘geruststellende’ muziekje klinkt waarbij
de oliemensen zich ineens nog harder
beginnen te roeren, maak ik nog even de
balans op. Weegt de ongebondenheid, 
de vrijheid en de voldoening op tegen 
de altijd aanwezige onzekerheid of er 
wel nieuwe opdrachten blijven komen? 
Mijn gedachten worden gesmoord in de
harde landing. Even later thuis – mail 
uit Stavanger lezend: een nieuwe
opdracht! – weet ik weer wat het 
antwoord is.

Kick Kleverlaan
(kickkleverlaan@cs.com)

Het meten van de doorlaatbaarheid van 

turbidietzandsteen met duikapparatuur.
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Het woord ontsluiting is mooi
gekozen voor een plek waar moe-
der Aarde zichzelf blootgeeft. In
Nederland zijn zulke plaatsen dun
gezaaid, maar een woestijngebied
is niet veel anders dan één grote
ontsluiting. Aardwetenschappers
moeten het voor hun inzichten
van ontsluitingen hebben, desge-
wenst aangevuld met boorgege-
vens, om nog maar niet te spre-
ken van andere toegepaste tech-
nieken om dieper dan het aardop-
pervlak alleen te kunnen kijken.
Een boring of een seismisch pro-
fiel kan me eventueel om kwali-
teit en rijkdom aan informatie
bekoren, maar niet in verrukking
brengen. Een bijzondere ontslui-
ting kan dat wel. Bovendien is
een ontsluiting een deel van de
gewone wereld. Deze kan dus
variëren van buitengewoon onaan-
trekkelijk tot een welkome ont-
moetingsplaats met de belang-
stellende medemens. Van de dui-

zenden in mijn werkzame leven
bezochte ontsluitingen, staan er
nog veel in mijn geheugen gegrift.
Zeker als ze netjes genoteerd,
gefotografeerd en bemonsterd
achtergelaten werden. Over die
medemens wil ik het in deze bij-
drage hebben.
Het is eind september 1971. Als
kersverse medewerker mag ik als
afgevaardigde van mijn universiteit
een reis maken naar de Krim en
Moldavië. Meedoen aan een inter-
nationaal colloquium om de onder-
linge contacten tussen micropale-
ontologen en stratigrafen te verster-
ken en om materiaal uit bijzondere
lokaliteiten te kunnen verzamelen.
De reis blijkt naast alle in teres san -
te ontmoetingen met vakgenoten
vooral een goede kijk te geven in
het functioneren van de commu-
nistische heilstaat. De bussen
waarin we naar de te bezoeken ont-
sluitingen gevoerd worden, worden
bijvoorbeeld voorafgegaan door

politiemensen die de kruispunten
voor ons afzetten, zelfs middenin
de stad. Tegenliggers worden tot
stoppen in de wegberm gemaand
als de weg wat smaller is. Kortom,
de stratigrafenkaravaan vordert
vlot, of het nu door de steppe van
de Krim is, of door mooie Moldavi-
sche heuvels. Elke dag is er min-
stens één lange rustpauze, waarbij
de reisleiding groots blijkt te kun-
nen uitpakken met buffetten vol
vers fruit en kwaliteitswijnen. Ben
je een keertje ver van alles op de
steppe? Geen probleem, een leger-
helikopter brengt de verfrissingen
wel even. De enige zorg zijn de kar-
tonnen koffiebekers waar de
bodem nog al eens uit wil vallen. 
En zo komen we ook in het grens-
gebied van Moldavië met Roe-
menië. Hier zijn buitenlanders al
minstens 20 jaar niet welkom.
Maar wij, wetenschappelijke reizi-
gers, lijken boven de wet te staan.
We blijken wel buitengewoon bij-
zonder. Een TV-ploeg is vaak ter
plekke. Onderweg worden meer
dan eens bloemen uitgedeeld door
mooi uitgedoste meisjes. Met bloe-
men de ontsluiting in? Nee, het
blijkt hier geen Hawaii. Even ver-
derop stopt de stoet bij een oor-
logsmonument, waar rode jeugd in
vol ornaat de wacht houdt en wij
onze bloemen neerleggen onder
het toeziend oog van de camera.
Op zondag de 26e, zo geeft mijn
rode gelegenheidsveldboek met
cyrillische opdruk ‘Akademia Nauk-
USSR’ aan, is een Sarmatien-
Tortonien rifcomplex langs de 

.de ontsluiting
Een nieuwe rubriek in de Geo.brief. Kent u een 
bijzondere ontsluiting, stuur ons uw verhaal.

Het rifcomplex aan de Prut rivier.

Prut rivier bezocht. De karavaan
arriveert er twee uur te laat. Des -
ondanks blijkt de laatzomerse gras-
helling een grote schare geduldig
wachtende dorpelingen te bevat-
ten. Eindelijk eens andere mensen
te zien! Vrouwen in kleurige hoofd-
doeken, kinderen, ouden van
dagen en stoere mannen volgen
nauwgezet onze verrichtingen op
de tegenoverliggende rifflank. 
Hun kleurige aanwezigheid maakt
dit de merkwaardigste ontsluiting
ooit. Ineens komt er beweging in
de meute. Er worden tafels op
schragen geplaatst, druiven,
appels, meloen, flessen wijn ver-
schijnen als uit het niets en er blij-
ken zelfs enkele muzikanten aan-
wezig. Het wordt een vrolijke boel,
al blijken de lekkernijen alleen voor
ons bestemd. Er wordt zelfs in kle-
derdracht gedanst. Een wonderlijke
spijziging. Uiteraard hoort voor de
genoten gastvrijheid bedankt te
worden. Even later schallen uit de
aanwezige luidspreker dankwoor-
den langs de hellingen van het rif-
complex. Elke nationaliteit wordt
geacht zijn dankzegging te doen;
de woorden vlot vertaald door de
immer aanwezige tolken. Hoe de
overgang van Sarmatien naar Torto-
nien eruit zag? Ach (zie de foto),
wat stelt nou een aangebrachte
tijdgrens tussen uitbouwende rif -
clinoforms voor. Hoe gedateerd
deze schijnnauwkeurigheid. 

Anne Rutger Fortuin

De overgang van Sarmatien 
naar Tortonien
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Nederland blijkt een schat aan
mineralen te bezitten. Die worden
beschreven in dit boek. Daar
hoort niet bij wat met rivieren 
of ijs in Nederland terecht is
gekomen. Het gaat hier om 
mineralen gevormd in Nederland-
se bodem. En dat zijn er 64: uit
het Carboon en het Krijt in Zuid-
Limburg, uit de Muschelkalk 
en de Tertiaire kleien in de 
Achterhoek, uit het Zechstein 
in Noordoost-Nederland, en uit
zeer jonge afzettingen. 
Het boek begint met een inleiding
over ‘natuurlijke’ mineralen –
alles wat gevormd is door tussen-
komst van de mens (zoals mala-
chiet op lekplekken van waterlei-
dingbuizen) doet hier niet mee –
de systematiek en historische fei-
ten: er is ooit een goudconcessies
uitgegeven bij Nijverdal. Daarna
volgen korte beschrijvingen van
de vindplaatsen: de geologie, de
vorming en de winning van ertsen. 
Het leeuwendeel van het boek
bestaat uit de beschrijvingen van
de 64 mineralen die in Nederland
voorkomen. Van elk mineraal
wordt de chemische samenstel-
ling, de kristalstructuur, de vor-
ming en de plaatsen waar ze
gevonden worden genoemd. De
foto’s geven een duidelijk beeld
van de variatie in uiterlijk en
associatie: galeniet met chalcopy-
riet, pyriet en kwarts uit de Doma-
niale mijn, galeniet met sfaleriet
uit de mijn Julia (beide in Zuid-
Limburg), en galeniet in de
Muschelkalk bij Winterswijk. Bij-
zondere mineralen komen ook
voor in dit boek. Blikseminslag 
in kwartszanden kan zeer lokaal
zorgen voor geheel of gedeeltelijk
opsmelten van kwartskorrels,
waarbij het pad van de bliksem
als een glas – fulguriet – in het
zand te volgen is. 
Het boek besluit met een over-

zicht welke mineralen in welke
collecties (Teylers Museum, Uni-
versiteit Utrecht, Naturalis) te
vinden zijn. Er is een korte verkla-
rende woordenlijst – de boeken-
legger geeft voorbeelden van kris-
talvormen – en een uitgebreide
literatuurlijst (van Plinius de
Oudere en Agricola tot zeer 
recente publicaties). 
Dit is een mooi boek waarin, 
aan de hand van een beperkte
groep mineralen, een helder en
boeiend verhaal verteld wordt 
over de geologie van Nederland,
de geschiedenis van de winning
van delfstoffen en de voorkomens
van mineralen. 

Aukjen Nauta
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Y.Y. He (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)
J. Kinkela (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)
G.H. Stolwijk (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)
M.M. Stover (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)
I.L. de Winter (Masters Reservoir Geology, 3 maart 2008)
B. Zhumabek (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)
S. Vlemmix (Masters Petroleum Engineering, 3 maart 2008)

De Mineralen van Nederland

• T.G. Nijland, J.C. Zwaan, 
D. Visser en J. Leloux • 2007 •
Natuurhistorische Museum 
Naturalis • 104p. • 70 foto’s • 
€ 32,50 • ISBN 90-6391-003-7
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Adreswijziging

Drs. T.F. Peet
Kruidentuin 2
3994 ZD Houten

Mw.dr. I. Overeem
University of Colorado
Inst. Arctic and Alpine Research
1560 30th Street  
Boulder, CO, 80303
USA

T.J.M. van der Linden
Van Heukelomlaan 83
3555 EB  Utrecht

F.J. van Kleef
c/o Dubai Petroleum
P.O. Box 2222
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten

R.S. van Vliet
Irisstraat 121
2565 TH  Den Haag

A.L.W. Lips
c/o 6, Passage du Cedre
45100 Orleans
France

F.C.J. Mijnssen 
Shell Development Australia
QV1 Building, Level 28
250 St Georges Terrace
Perth WA 6000
Australia

J. Baartman
Tarthorst 1003
6708 JH Wageningen

Drs. E. Voogt
Tullekensmolenweg 16B
7361 EN  Beekbergen

N. Geuijen
Talingstraat 16
3815 JS  Amersfoort

O. Houtzager
Sint Joriszicht 34
2612 RS  Delft

M. ter Borgh
Zeilstraat 59-2
1075 SE  Amsterdam

Nieuwe leden

Drs. D.H. (Donny) Soenarjo
Levermosstraat 12
1441 LX  Purmerend

Drs. N. Hobo
Van Uvenweg 87
6708 AE  Wageningen

D. Liebrand
Van Lieflandlaan 18
3571 AB  Utrecht

Drs. N. van Asch
Oude Vismarkt 7B
4101 CA  Culemborg

W.J.R. Poos
Cambridgelaan 279
3584 DZ  Utrecht

Ir. D.E.A. Ranawijaya
Zusterlaan 228B
2611 MP  Delft

Dr. K.M. Cohen
Nieuwravenstraat 20 bis
3522 RN  Utrecht

R.J.J. Quak BSc
I.B. Bakkerlaan 41-4
3582 VG  Utrecht

Mw.dr. F.S. Zuidhoff
Hof der Toekomst 48
3823 HX  Amersfoort

Mw.dr. E. Stouthamer
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 2
3584 CS  Utrecht

Prof.dr. H. Hooghiemstra
Heerdinkhof 513
1103 RH  Amsterdam

E.I. Lammertsma BSc
Duurstedelaan 122
3525 AT  Utrecht

M.M. Nijhuis BSc
Lauwerecht 52
3515 GS  Utrecht

Drs. L. Haaring
Utrechtseweg 30-32
3704 HD  Zeist

R. Hoogland
Padangstraat 38
3531 TC  Utrecht

A. (Aline) Pieterse
Van Lieflandlaan 92
3571 AE  Utrecht

M.M. van der Linde
Morellenlaan 35
7322 JS  Apeldoorn

Adres gezocht

Drs. T.H. Juurlink
Oud adres: De Mildestraat 14
2596 SX  Den Haag

22 mei 2008
NHV-symposium. Informatie:
www.nhv.nu Zie pagina 3.

24 mei 2008
Jaarvergadering KNGMG. Zie ook
pagina 9-12 van deze Geo.brief.

26 mei 2008
Bessensap. Dag voor wetenschap-

(NWO-Onderzoeksberichten 
13 maart 2008) 
Het European Project for Ice
Coring in Antarctica (EPICA) heeft
op 12 maart in Brussel de Descar-
tes prijs van 1,36 miljoen euro
gekregen voor haar onderzoek met
ijsboringen op Antarctica. Aan het
EPICA-project namen onderzoeks-
teams uit tien landen deel. De
Nederlandse deelname bestond uit
een onderzoeksteam van het Insti-
tute for Marine and Atmospheric
Research Utrecht (IMAU) van de
Universiteit Utrecht, ondersteund

door NWO Aard- en Levensweten-
schappen. 

Met het EPICA-project, dat van
1996 tot 2005 liep, hebben de
onderzoekers gegevens over tem-
peratuur en broeikasgas van de
afgelopen 800.000 jaar gevonden
aan de hand van ijsboringen op
Antarctica. Deze klimaatgegevens
gaan twee keer zover terug in de
tijd dan tot nu toe uit boorkernen
kon worden gehaald. De informa-
tie is essentieel om de huidige kli-
maatveranderingen te begrijpen.

.nwo

Europese prijs voor Antarctisch onderzoek!

Onderzoek op Antarctica.
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pers en journalisten. Informatie:
www.nwo.nl/bessensap

2 juni 2008
Umbgrove lezing door prof. Jaap
Sinninghe Damsté van Konink -
lijke NIOZ. Universiteit Utrecht, 
de Uithof, Aardwetenschappen,
Kamer C.008, aanvang 
15.30 uur.

4-5 juni 2008
Minewater08 – International Con-
ference on the Geothermal Use of
Minewater in Heerlen en Aken.
Informatie: www.minewater08.info,
e-mail: d.kern@ibcnet.nl

23-25 juni 2008
BGCE2008. First International
Conference BioGeoCivil Enginee-
ring Conference, Delft. Informatie:
www.biogeocivilengineering.com/

Tot en met 24 augustus 2008
Tentoonstelling Museum Volken-
kunde Leiden ‘Als het ijs smelt –

gevolgen voor de bewoners van de
Noordpool’. Informatie: www.rmv.nl

19 september 2008
Symposium 100 Jaar Geografie 
in Utrecht. Informatie: http://
100jaargeografie.geo.uu.nl/

20 september 2008
Alumnidag voor oud-studenten
geografie in Utrecht ter ere van
het eeuwfeest, zaterdag, van
10.00–21.30 uur in het Acade-
miegebouw, Domplein 29 te
Utrecht 

20 november 2008 
KNGMG-conferentie ‘Klimaat:
Feiten, Onzekerheden en Mythes’.
Informatie: www.kngmg.nl

Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is gevaar-
lijk in het Natuurhistorisch Museum
– de sabeltandtijger in Rotterdam’.
Informatie: www.nmr.nl



De overgang van rivier- naar strandafzettingen in een Zuid-Spaans bekken.




